
REGULAMIN 

GRAND PRIX LZS 2018 W TENISIE STOŁOWYM 

1. Cel - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, wyłonienie zwycięzców. 
2. Organizator: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Powiatowe Zrzeszenia LZS, Urzędy Gmin, 

Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Kluby Sportowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji.  

Terminarz zawodów   

Lp. Data, godzina Miejsce turnieju Główny organizator 

1 17.02.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Niedźwiada Gimnazjum w Niedźwiadzie 

2 24.02.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Niemce Gimnazjum w Niemcach 

3 24.03.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Łopiennik Górny/ 
Piotrowice 

Gimnazjum w Łopienniku/ ZSR 
Piotrowice 

4 14.04.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Zamość ZS nr 6 Zamość 

5 19.05.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Łaziska Szkoła Podstawowa w Łaziskach 

6 29.09.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Kłoczew Gimnazjum w Kłoczewie 

7 27.10.2018r. godz.9.30, seniorzy 
11.00 

Wola 
Osowińska/Ludwin 

Gimnazjum w Woli Osowińskiej lub 
Ludwinie 

8 24.11.2018r. godz. 9.30, seniorzy 
11.00 

Bełżyce Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 

Sposób przeprowadzenia turniejów- turnieje rozegrane zostaną w kategoriach: 

a) młodziczki-2005 i młodsze,   b) młodzicy-2005 i młodsi, c) juniorzy-2001-2004, d) kadetki, 
juniorki i seniorki- 2004 i starsze,  
e) seniorzy-2000 i starsi 

 gry indywidualne systemem do dwóch przegranych gier, po prawej stronie miejsca 1 i 
2 po lewej 3, 4, 5, 6 i 7 

 zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS do trzech wygranych setów 3:0, 
3:1, 3:2 

 przy dużej ilości uczestników system gier może być zmieniony na „czysty puchar”  
 punktacja: 1 miejsce- 10 pkt., 2 miejsce- 9 pkt., 3 miejsce-8 pkt., 4 miejsce-7 pkt., 5 i 6 

miejsce-6 pkt., 7 i 8 miejsce-5 pkt., 9 do 12 miejsca- 4 pkt., 13 do 16- 3 pkt., 17 do 24- 
2 pkt., 25 do 32 i dalsze 1 punkt 

 zwycięzcami GRAND PRIX LZS 2018 zostaną zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej 
punktów w 7 z 8 rozegranych turniejów. W ogólnej końcowej punktacji będą liczeni 
zawodnicy, którzy uzyskali punkty co najmniej w pięciu turniejach.  

 w Cyklu 2018 roku w przypadku udziału zawodnika/zawodniczki w Grand Prix Polski 
lub Mistrzostwach Polski PZTS na pisemny wniosek Klubu – przed turniejem lub w 



dniu rozgrywania danego turnieju Grand Prix LZS doliczone będą punkty z 
poprzedniego turnieju (jeden turniej). 

3. Uczestnictwo- w turnieju prawo startu ma każdy bez względu na przynależność 
klubową oraz niestowarzyszeni posiadający ważne badania lekarskie oraz 
ubezpieczenie. 
Ubezpieczyć się należy w WZ LZS Lublin na okres 1.01.2018r. - 31.12.2018r. 
Składka roczna wynosi 1450 zł od Klubu ( sekcji ) + UKS- y 100 zł składka statutowa, 
zawodnicy indywidualni 25 zł ubezpieczenie + 50 zł składka statutowa. 
  

4. Finansowanie - koszty organizacyjne pokrywają organizacje delegujące lub sami 
uczestnicy, 

       - koszt dyplomów, upominków, nagród pokrywają organizatorzy, 
       - każdy uczestnik wpłaca wpisowe przed każdym turniejem: młodzicy/młodziczki 10 zł,   
          juniorzy, seniorki 10 zł, seniorzy 15 zł. 
 

       5.   Nagrody –za zajęcie I-IV miejsca w turnieju w każdej kategorii wiekowej – dyplomy 

             za zajęcie: 
                 I miejsca   w   cyklu   2018      nagroda pieniężna 250 zł 
                 II miejsca                                   nagroda pieniężna 200 zł 
               III miejsca                                    nagroda pieniężna 150 zł 
               IV miejsca                                    nagroda pieniężna 100 zł 
  

6.   - w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny 
turnieju, 
- uczestnicy grają własnymi piłeczkami. Zawodnicy, którzy przegrali swoją walkę sędziują 
następny pojedynek, 
- rozstawienie uczestników wg aktualnej punktacji w I turnieju z 2017 roku, 
- turniej seniorów rozpoczynał się będzie od godziny 11.00. Zgłoszenia do w/w turnieju 
godzina 10.30, 
-informacje, komunikaty, zdjęcia z turniejów Grand Prix LZS 2017 będą umieszczane na 
stronach http://www.lzs.lublin.pl/ i http://www.tenis.lubartow.eu/ 
-wyznaczone terminy mogą ulec zmianie, 
-godziny rozgrywania turnieju seniorów i pozostałych kategorii  zostaną ustalone na I 
Turnieju Grand Prix LZS w Niedźwiadzie. 

 

http://www.lzs.lublin.pl/
http://www.tenis.lubartow.eu/

